
 

 

 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

 

Про затвердження Фонду захисних споруд 

Великодимерської селищної територіальної  

громади та визначення їх балансоутримувачів 

 

З метою забезпечення захисту населення Великодимерської селищної 

територіальної громади, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 32 Кодексу цивільного 

захисту України, пунктом 4 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд 

цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.03.2017 № 138, враховуючи позитивні висновки та 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування та благоустрою, Великодимерська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити Фонд захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

2. Затвердити Положення про Фонд захисних споруд Великодимерської 

селищної територіальної громади, додаток 1. 

3. Затвердити перелік захисних споруд (найпростіші укриття) 

Великодимерської селищної територіальної громади, додаток 2. 

4. Затвердити перелік захисних споруд (протирадіаційні укриття) 

Великодимерської селищної територіальної громади, додаток 3. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань планування, 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та благоустрою.  

  

 

Селищний голова                                                                 Анатолій БОЧКАРЬОВ 
смт Велика Димерка 

від 08 вересня 2022 року 

№ 862 ХХXIIІ-VІІІ 



 

Додаток  

рішення селищної ради  

                            від 08 вересня 2022 року № 862 ХXХIII-VIІI 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд захисних споруд Великодимерської селищної територіальної 

громади 

  

1. Фонд захисних споруд Великодимерської селищної територіальної  

громади - це сукупність усіх захисних споруд та інших споруд, що можуть бути 

використані для укриття та захисту населення, які розташовані та території 

громади. Фонд створено з метою укриття та захисту населення Великодимерської 

селищної територіальної громади від небезпечних наслідків надзвичайних 

ситуацій, дії засобів ураження в особливий період, терористичних актів і т.д. 

 

2. Селищна рада, за поданням виконавчого комітету, приймає рішення 

щодо: 

- планування та організації роботи з дообладнання або спорудження в особливий 

період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення; 

- подальшого використання захисних споруд державної та комунальної власності 

у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона 

перебуває, та безхазяйних захисних споруд; 

3. Виконавчий комітет селищної ради здійснює: 

- організацію виконання вимог законодавства щодо використання, утримання та 

реконструкції Фонду захисних споруд Великодимерської селищної територіальної 

громади;  

- визначення потреби Фонду захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади; 

- організацію обліку Фонду захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади; 

- контроль за утриманням та станом готовності до використання за призначенням 

захисних споруд Великодимерської селищної територіальної громади; 

 4. Утримання захисних споруд у готовності до використання за 

призначенням здійснюється їх балансоутримувачами за рахунок власних коштів. 

 5. У разі використання однієї захисної споруди кількома суб’єктами 

господарювання вони беруть участь в її утриманні відповідно до договорів, 

укладених з балансоутримувачем захисної споруди. 



 6. Захисні споруди (найпростіші укриття) можуть використовуватися у 

мирний час для господарських, культурних і побутових потреб. 

 7. Захисні споруди (найпростіші укриття) у мирний час можуть 

передаватися в оренду для задоволення господарських, культурних та побутових 

потреб із збереженням цільового призначення таких споруд. 

 8.  Визначення потреби та ведення обліку Фонду захисних споруд 

Великодимерської селищної територіальної громади здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

Секретар селищної ради                                                 Антоніна СИДОРЕНКО 


